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 واحد( 81) اجباریپایه و اصلی  های درس

نیمسال  کد درس نام درس ردیف

 ارائه

 پیشنهادی انمدرس تعداد واحد نیاز پیش

 دکتر هحود آهی -دکتر علی هحودی -دکتر هحود طاهری 0 ندارد اول 8084811 8شاهناهه 1

دکتر هحود  -دکتر نجوه نظری -دکتر لیال هاشویاى 0 ندارد اول 8084888 حافظ 2
دکتر علی  -دکتر هجید هنصوری -دکتر هحود آهی -طاهری

 هحودی

 دکتر هجید هنصوری -دکتر هحود طاهری 0 ندارد اول 8084140 )وزى شعر(عروض و قافیه 3

دکتر ههدی  -دکتر هحود طاهری -دکتر علی هحودی 0 ندارد اول 8084811 8هثنوی 4
 دکتر هحود آهی -شریفیاى

 دکتر نجوه نظری -دکتر علی هحودی -دکتر قهرهاى شیری 0 ندارد اول 8084801 شناسی نثر هعاصر ایراى جریاى 5

دکتر نجوه  -دکتر ههدی شریفیاى -دکتر  هجید هنصوری 0 8شاهناهه  دوم 8084881 اشعار سعدی 6
 طاهریدکتر هحود  -نظری

دکتر ههدی  -دکتر نجوه نظری -دکتر هجید هنصوری 0 ندارد دوم 8084884 هتوى ادبی داستانی 7
 شریفیاى

دکتر هحود  -دکتر علی هحودی -دکتر قهرهاى شیری 0 عروض و قافیه دوم 8084801 شناسی شعر هعاصر ایراى جریاى 8
 طاهری

دکتر نجوه  -دکتر هجید هنصوری -هحود طاهریدکتر  0 ندارد دوم 8084821 8کارگاه ویراستاری 9
 نظری

 واحد( 6های اختیاری )به ترتیب اولویت، تعداد  درس

 مدرس پیشنهادی تعداد واحد نیاز پیش   نام درس ردیف

 دکتر نجوه نظری -دکتر علی هحودی -دکتر هحود طاهری 0 8شاهناهه  اول 8084818 0شاهناهه 1
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 دکتر قهرهاى شیری 0 ندارد اول 8084818 های ادبی نظریه 2

دکتر هحود  -دکتر هجید هنصوری -دکتر نجوه نظری 0 اشعار سعدی اول 8084811 هتوى نظن غنایی 3
 دکتر قهرهاى شیری -دکتر علی هحودی -طاهری

 عروض و قافیه دوم 8084824 کارگاه شعر 4
 شناسی شعر هعاصر جریاى

دکتر نجوه  -دکتر علی هحودی -دکتر هجید هنصوری 8
 دکتر قهرهاى شیری -نظری

 دکتر قهرهاى شیری 8 شناسی نثر هعاصر جریاى دوم 8084821 کارگاه داستاى 5

دکتر قهرهاى  -دکتر هحود طاهری -دکتر هجید هنصوری 0 حافظ دوم 8084880 صائب و شاعراى سبک هندی 6
 شیری

 
 


